
!  MØTEINNKALLING 
Styremøte 04 2018-2019 

Henning IL   

 Styremøte nr. 4 -2018-2019 

Sakliste 

1. Godkjenning av innkalling nr 4/ 2018-2019 

2. Godkjenning av referat nr 3 

3. Styresammensetning 

4. Sosiale tiltak Løypekjørerne 

5. Gave løypekjørerne 

6. Klubbhuset 

7. Status økonomi 

8. Status BA 

9. Status gruppene 

10. Mal for sponsoravtaler HIL 

11. Signalmast på Vola – orientering 

12.eventuelt 

Dato: 2018-06-13 Sted: Klubbhuset Henning IL Tid: Kl. 19:30-22:00 Tilstede:

Styret i HIL 2018-2019

Leder: Stina Musum epost: stina.musum@gmail.com X

Nestleder: Per Ole Austmo, epost: perole.austmo@gmail.com X

Styremedlem: Lise Storstad Aas epost: lise.storstad.aas@steinkjer.kommune.no X

Styremedlem: Ole Petter Hofstad; epost:ophofstad@hotmail.com X

Styresmedlem: Magne Ryan epost: varehussjef.steinkjer@elkjop.no

Kasserer: Vegard Forbord, epost: vegard@forbord.org X

Leder Fotballgruppa: Jøran Dahl, epost joeran_dahl88@hotmail.com X

Leder Trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre, epost:  e-wekre@hotmail.com X

Leder Skigruppa Stein Kristian Røset, epost: skr@stein-kristian.com X

1.vara Leif Johan Austmo 

2.vara Odd Jostein Aalberg 
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Pkt.: Sak: Ansvar:

1. Godkjenning av innkalling nr. 4 2017-2018 
Saksopplysning: Innkalling utsendt pr e-post 11.06.18 

Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad 

       

Stina

Godkjenning av referat nr 3 
Saksopplysning: Referat sendt pr epost 
Vedtak: Referat godkjennes uten merknad 

Stina

3.

4

Styresammensetning  
Saksopplysning: Styresmedlem har søkt permisjon fra styret. Styret må ta stilling 

til hvordan dette løses.  

Vedtak: 1.vara går inn i styret.   

Sosiale tiltak løypekjørerne 
Saksopplysning: Hytteeierforeninga gir hvert år kr 3000 til sosiale tiltak for de 

som holder Vola i gang. Tidligere er det praktisert julemiddag for løypekjørerne.  

Vedtak: Pengene skal gå til en dugnadsfest for alle som bidrar på Henningvola i 
vintersesongen.  

Stina  

Stina 
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Gave løypekjørerne fra HIL 
Saksopplysning:  
Fakta: Det er ca 5 mil med løypenett på Henningvola som blir svært mye brukt 
av både store og små fra hele kommunen, og løypene prepareres tidlig og sent 
hele sesongen. Løypekjørerne tar på seg et ansvar som følger dem hele uka 
gjennom så lenge det er snø, inkludert jul og påske. Forhenværende sesong har 
løypekjøringa blitt ivaretatt av Eivind Marius Haugan (230 timer) og Torje Alstad 
(25 timer). Løypekjøringa ligger under ansvarsområdet til Steinkjer Skidrift AS, 
som lønner kjørerne med 120 kr pr time. I tillegg til å preparere løyper må 
kjørerne handtere store og små utfordringer med maskinelt utstyr. For HIL utfører 
de servicekjøring med Scooter innenfor HIL sin løyve. Dette er kompensert ved 
at de får 60% av innkjørt beløp. 
Det har vært praksis noen år og gi gaver til løypekjørerne i form av ulike beløp 
fra konto «Vola», i tillegg til godtgjørelsen fra Steinkjer Skidrift. Beløpene har 
vært alt fra kr 0 pr år og opp til 10.000,- pr pers pr år. Gaven har vært ment som 
kompensasjon for lav lønn fra Steinkjer Skidrift, og som en takk fra HIL for 
innsatsen på Vola. 

En problemstilling HIL får ved å gi pengegave til løypekjørerne er at det er svært 
mange som bidrar med enormt mange dugnadstimer for HIL, uten 
kompensasjon. Eksempelvis så har en fotballtrener for litt høyere årsklasser 
ansvar for treninger, kamper og cup i både 3 og 4 kvelder i uka, gjerne fra 
februar til oktober. Som et eksempel så har hovedtrener for G11 anslått at han 
bruker mellom 150-200 timer pr år. Kompensasjon til trenerne er et gavekort på 
400 kr pr år. 

Likevel så kan man nermest ikke klare å kombinere ansvar for løypekjøringa 
med ordinært arbeid i full stilling. Leder i HIL har tatt opp avlønning med 
Steinkjer Skidrift, hvor også øverste ledelse i kommunen er representert. For 
neste sesong så vil ikke timesatsen øke, og ordningen er kommunisert til leder i 
HIL som lovlig. Organisasjonen oppfatter ikke at det vil være en forventning om 
tarifflønn, men at dette er kompensasjon for dugnad. Kjørerne er forsikret av 
Steinkjer Skidrift. 

Vedtak: For vintersesongen 2017/18 gis det en gave pålydene 5000 kr til Eivind 

Marius Haugan og 5000 til Torje Alstad. Gaven gis som takk for at de sitter med 

et beredskapsansvar for løypene på Vola. 

Dette innrapporteres til skattemyndighetene. Utover dette må HIL fortsette å 

jobbe for at Steinkjer Skidrift kan gi bedre kompensasjon for løypekjøringa på 
Vola som er et viktig område for folkehelse og aktivitet i Steinkjer. 

Kommentar: Vi øsker å utrede mulighetene for støtte til drift av Henningvola.  

Leieforhold klubbhuset 
Saksopplysning: Granstubben Barnehage har sagt opp leieforholdet med HIL, og 
flytter ut innen 1.august. Mail fra Dag Olav Stølan er videresendt, barnehagen 
ønsker å kunne ta opp leieforholdet igjen på relativ kort varsel da de håper på 
økt antall søkere utover høsten. Det er spørsmål om de trenger å betale leie for 
august. 
HIL bør vurdere å utføre vedlikehold når huset nå blir ledig.  

Kasserer orienterer om økonomien for HIL rundt utleieavtalen. 
NB. Hvis HIL ønsker videre internett må dette bestilles på nytt da bhg sier opp 
sin avtale. 

Stina 

Stina 
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Status økonomi  
Saksopplysning: Kasserer orienterer. Orientering på hovedlag pluss gruppene.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Hovedlaget overfører 35 000.- pluss 

overskudd fra skihytta til Trimgruppa 

Status BA 
Saksopplysning: Leder BA orienterer. 
Vedtak:. Orienteringen tas til etterretning. 

Vegard 

      Ole 

Petter
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Status gruppene 
Saksopplysning: Gruppene informerer om egen status økonomi og generell 
aktivitet/status. Det er 90 spillere på aldersbestemt fotball og 56 spillere på 
senior fotball. 
Laget til St.Olavsloppet er fult. 48 løpere som deler på 51 etapper. Dette er et 
samarbeid med Sparbu. 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Forslag til ny mal for sponsoravtale HIL 
Saksopplysning: Vegard, Magne og Stina har jobbet med ny avtale for sponorer 
HIL. Tanken er at enhver sponsor inngår avtale med Henning IL, og ikke direkte 
med gruppene. Uten at man skal detaljstyre enhver lille sponsorsak, men i 
hovedtrekk. Forslag til avtale legges ved. 
Vedtak: Mal for sponsoravtale med HIL godkjennes. 

Signalmast på Vola, orientering 
Saksopplysning: Vegard orienterer 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Eventuelt: 
Saksopplysning:  
Forslag til vedtak: 

 

Gruppe-

lederne 

Vegard 

    

   Vegard 
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